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COVID-19 

 

Vi har fått nya förhållningsregler från Fritids för att 
minska risken för spridning av sjukdomen COVID-19. 

Följande gäller från och med nu: 

• Byt om hemma. 
• Utrustning såsom skridskor och hjälm ska 

sättas på i ishallen på läktaren i A-hallen! 
• Värm upp utomhus dvs. ingen uppvärmning 

på läktare eller andra ytor i ishallen. 
• Undvik trängsel både mellan personal, 

aktiva, ledare och anhöriga. 
• Fritids kommer inte att fördela 

omklädningsrum. De kan användas om det 
behövs, men vi får inte samla större grupper 
i dem. 

All info under epidemin finns här »  

Eftersäsongen, v15-v17 
Så fort B-hallens kylaggregat är lagat kommer A-
hallen att stänga. 

Under vecka 15 till och med vecka 17 delar vi en 
ishall med hockeyn. Vi får mindre istid och därför 
kommer det att bli trängre på isen. 

Från och med vecka 18 till och med vecka 22 
kommer vi att ha mycket mer is. Då kommer det att 
bli mer utrymme på isen. Så håll ut alla! 

Läger 

Hoforslägret med Vyachek och Alex 

Detta är ett övernattningsläger från och med 12 till 
och med den 17 juni i Hofors. Resa och logi ingår i 
avgiften! Lägret arrangeras av Viggan men Vyachek, 
Alex och Masha kommer att träna VKK:s åkare. 

Alla VKK:are, även konståkningsskolan är välkomna. 

Viktigt att anmäla före den 10 april! 

Läs mer och anmäl till Hoforslägret här » 

Vallentunalägret vecka 32 

 

VKK:s uppstartsläger vecka 32: alla VKK:s grupper, 
från skridskoskolan till vuxen-gruppen är mycket 
välkomna! 

Läs mer och anmäl till Vallentunalägret här » 

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://twitter.com/vallentunakk
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.instagram.com/vkkinsta/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=286125
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=286125
https://www.vikk.se/lager/sommarlager2020/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=283258
https://www.vikk.se/lager/sommarlager2020/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=283258


April 2020 

 

       

Tävlingar 
Det var få tävlingar denna månad, då SKF stängde 
ner alla tävlingar en bit in i mars. Mona, Tyra och 
Philip gjorde fina insatser på Elitserietävlingen i 
Skövde. Leia vann sin DIF-Stjärnan där även Lovisa 
gjorde en bra insats. 

Alla tävlingsresultat finns här » 

Tack alla för en fin show! 

 

Det blev en kanonshow den 13-14 mars, trots att 
virusepidemin gjorde att många stannade hemma. 
De som kom fick se en kanonshow! 

Alla bilder finns här » 

Ett stort tack! 
Ett stort tack till våra sponsorer som är till stor hjälp i 
vårt uppdrag om konståkning för alla! 

 

Nytt konto för Socmedier! 

 
Vi behöver alla medlemmars hjälp för att hålla våra 
sociala medier levande. Skicka in era bidrag till: 

socmedia@vallentunakk.se  

Skicka gärna bilder och korta filmer från träningar 
och andra aktiviteter relaterade till träning och 
konståkning. 

 

Vid tangentbordet, Ed Fontes 

ordforande@vallentunakk.se 

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://twitter.com/vallentunakk
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.instagram.com/vkkinsta/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=263152
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=280744
mailto:socmedia@vallentunakk.se
mailto:ordforande@vallentunakk.se
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=280744

